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Угоди про асоціацію з ЄС. 

Угода про асоціацію з ЄС в сфері екологічної безпеки та сталого 

розвитку: очікувані результати та ціна питання. 

Підписання 27 червня 2014 року Україною економічної частини Угоди про 

асоціацію з ЄС сформувало нові виклики та відкрило можливості. 

Імплементація нових стандартів та правил в сфері екологічної безпеки та 

сталого розвитку потребує інвестування від38 до 45 мільярдів Євро протягом 

найближчих десяти років, лише половину з яких може бути покрито за 

рахунок іноземних надходжень, виходячи із досвіду 

Центральноєвропейських країн. Цей процесдасть змогу залучити внутрішні 

інвестиції для досягненняєвропейської якості продукції та екологічних 

стандартів та розвинути галузь екологічної інженерії в Україні, 

модернізувати виробництво та  сформувати нові напрямки експорту.  
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЦІНА 

ПИТАННЯ 

 

Після підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС 

Україну очікує не тільки ратифікація її у Верховній Раді та очікування 

аналогічної юридичної процедури в парламентах країн ЄС. Особливості 

економічної частини угоди полягають в тому, що процедура імплементації за 

багатьма позиціями розпочинається за певним графіком безпосередньо після 

підписання. Нормативно - правова база ЄС досить суттєво відрізняється від 

пострадянської української в сфері стандартів та можливості приватних 

кампаній захищати в суді свої інтереси, тому нас очікують досить серйозні 

зміни. Значною мірою це стосується підвищення вимог до якості продукції та 

екологічних вимог до виробництва. Таким чином, суттєвої трансформації 

потребують технології та обладнання підприємств, що, з одного боку, 

призведе до необхідності інвестицій, а з іншого, дозволить розвивати нові 

екологічні галузі виробництва та сфери послуг.  

Зелена економіка та екологічна безпека, як пріоритети ЄС. 

ЄвропейськийСоюззаснованийнапринципіверховенстваправа, це означає, що 

кожна дія, вчиненеЄС ґрунтується на договорах, які булидобровільно 

ідемократичнозатвердженівсіма державами-членами ЄС. 

Якщопевнасфераполітики непрописанавдоговорі, Комісіяне може 

пропонуватиправовіакти у ційсфері.Договір єобов'язковою угодоюміж 

державами-членамиЄС. 

Насьогодні чинними єдва договори, що регламентують діяльність : 

«Договірпро Європейський Союз» і «Договірпро функціонування 

ЄвропейськогоСоюзу».У сферіекологічноїбезпеки цестосується
1
:  

 Пункт1статті3: Союзмаєвиняткову компетенціюв 

наступнихсферах:...збереженняморських біологічнихресурсів у 

рамкахспільноїполітикирибальства; 

 Пункт2статті4: СпільнакомпетенціяСоюзуідержав-членів 

стосуєтьсянаступнихсфер: «охорона навколишнього середовища»;  

                                                           
1 Угоди ЄС. www.europa.eu/eu-law/treaties/index_en.htm 
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 Стаття11: Вимогидо охорони навколишньогосередовища 

повиннібатьінтегрованіу визначенняі здійсненняполітики та 

діяльностіСоюзу, зокремадлясприяння сталому розвитку.  

Конкретніположенняпроохоронунавколишньогосередовищазнаходяться 

в розділіХХ: ДовкілляДоговору про функціонуванняЄвропейськогоСоюзу -

Стаття191:  

ПолітикаЄвропейськогоСоюзу у 

сферінавколишньогосередовищасприятиме збереженню таполіпшеннюякості 

навколишнього природногосередовища;охорониздоров'я населення; 

розумногоі раціонального використання природнихресурсів;підтримкина 

міжнародному рівнізаходів щодо 

вирішеннярегіональнихабоглобальнихпроблемнавколишньогосередовища, 

зокремапротидія змінамклімату
2
. 

ПолітикаЄвропейськогоСоюзу у сферіохорони 

навколишньогосередовищабазуєтьсяна використанніпревентивних 

заходівіпопереджувальнихзаходів, відрахуванняшкоди навколишньому 

середовищу, передусім напідставіпринципу «забруднювач платить». У цьому 

контекстізаходиз гармонізаціївключаютьзахиснепопередження, якене 

дозволяєдержавам-членам використовувати деякітимчасовіметривиходячи 

знеекономічнихпричинекологічного характеру, якіпідлягаютьперевірки з 

бокуЄвропейськогоСоюзу
3
. 

У підготовцісвоєї політикиу сфері охорони 

навколишньогосередовищаЄвропейськийСоюзбере доуваги наявнінауково-

технічні дані; стан навколишньогосередовища в 

різнихрегіонахЄС;потенційнівигоди та витративід застосування чи 

незастосуваннязаходів; економічний і соціальний розвитокЄС у ціломуі 

збалансований розвитокйогорегіонів.У межахсвоєї компетенції, 

ЄвропейськийСоюзта держави-члениспівпрацюютьз третімикраїнами та 

компетентнимиміжнародними організаціями.Домовленостіпро 

співпрацюЄвропейськогоСоюзуможуть батьпредметомокремихугод 

міжЄвропейськимСоюзомізацікавленимитретімисторонами. 

Відповідно достатей192Європейськийпарламенті Рада, дію відповідно 

дозвичайноїнормотворчоїпроцедурою іпісляконсультаціїз Економічним 

ісоціальнимкомітетомта Комітетомрегіонів, приймаютьрішення 

щодозаходівдлядосягненняцілей, передбачених цієюстатей. Рада 

                                                           
2Європейське екологічне бюро.www.eeb.org 
3Европейский Союз www.europa.eu/index.htm 
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приймаєрішення 

одноголоснопіслявищеназванихконсультаційприймаєположенняфіскальногох

арактеру;заходи, щостосуютьсяплануванняміст та 

сільськоїмісцевості;кількісногоуправління воднимиресурсами, які прямо чи 

опосередкованостосуютьсядоступностіцих ресурсів, землекористування,за 

виняткомуправліннямвідходами.  

Заходи, які істотно впливаютьнавибірдержавою-членом між різними 

джереламиенергіїтазагальної структуриенергопостачання.У тому випадку, 

якщозаходивідхиляються відпринципу «забруднювач платить», тоце 

відбувається абонатимчасовій основі, або з Фондуоб'єднання. 

Стаття193про захисні заходи, затвердженихвідповідно достатей192не 

забороняєбудь-якій державі-члену 

ЄСвпроваджуватисуворішізахиснізаходи.Такі заходине 

повиннісуперечитиДоговорамиаленихне обходимоповідомити Комісію. 

Договірпро Європейський Союзміститьтакі положеннящодоохорони 

навколишньогосередовища, особливо повідношенню до країн, які не 

єчленамиЄС:  

- сприяння сталому економічному, соціальному таекологічному 

розвиткукраїн, що розвиваються, перш за всез метою подоланнябідності;  

- сприяннярозробціміжнародних заходівпозбереженнюі 

поліпшеннюякості навколишньогосередовищата сталого 

управліннясвітовимиприродними ресурсамизметою забезпеченнясталого 

розвитку. 

Екологічнаполітика Європейського Союзупочинаючиз 1973року 

реалізуєтьсявпрограмахабопланахдій з охоронинавколишнього 

середовища.Перша програмадій з охорони навколишньогосередовища (ЕПД) 

була прийнятавлипні1973іпредставлялаполітику ЄСщодо 

досягненнянайбільш важливихцілей
4
: 

 Попередження, зменшеннятаобмеженняекологічногошкоди; 

 Збереженняекологічної рівноваги;  

 Раціональне використання природнихресурсів.  

У першійЕПДбула підкреслена необхідністьоцінки 

впливуіншихполітикз метою уникненняшкідливоїдіяльності. Екологічна 

політикаЄС спочаткумалаекологічне обґрунтуваннябез 

підпорядкуванняцілямвнутрішнього ринку.ДругаЕПД(1977-

                                                           
4Эвропейскеагенство охоронинавколишнього середовища.www.eea.europa.eu 
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1981)продовжувалапідхідпершийззбільшення спектрупроблем, які необхідно 

буловирішити. 

Третя(1982-1986)і Четверта(1987-

1982)ЕПДпідкреслювалиперевагиекологічноїполітики щодовнутрішнього 

ринку.Екологічні нормивикидівнеобхіднобуло узгодити, що буникнути 

порушенняконкурентоспроможності галузі. У четвертомуЕПДохорона 

навколишньогосередовищавперше нерозглядається якокремий вид 

діяльності, ає інтегрованоюдіяльністю протягомвсього виробничого 

процесу.У томучислі йшлосяпро скороченняенерго- іресурсоспоживання 

таствореннізамкнутихвиробничих циклівдля зменшення кількостівідходів. 

П'ятаЕПД(1992-1999)декларуєосновною метоюсталий розвиток, 

починаєтьсяпосилання насекторальнийпідхід, 

якийінтегруєекологічнийаспектв 

найбільшзабруднюючігалузі.Акцентробиться нанових 

ринковихінструментах, такихяк податковіпільги тадобровільніінструменти, 

які підсилюютьінтерес виробників. Новийконсенсус-підхід 

враховувавгромадські організації тамісцеві громадиу 

створенніполітикинавколишнього середовища. 

ШостаПрограма дійз охорони навколишньогосередовища(2002-

2012)базується на основнихекологічнихпріоритетах: 

 Зміниклімату; 

 Природаі біорізноманіття;  

 Навколишнє середовище, здоров'я та якість життя;  

 Природні ресурсиівідходи. 

ЄвропейськаКомісіяв 2012 роціприймає новуПрограму дійСоюзуз 

охорони навколишньогосередовищадо 2020 року «Жити добре, 

алеврамкахможливостей нашоїпланети».Вонаспрямовану на 

підвищенняекологічноїстабільностівЄвропі таперетворенняЄСвінклюзивнуі 

стійку«зелену» економіку. Вона включає всебе наступнітематичніпріоритети: 

 захист, збереження та розвитокприродного капіталувЄС; 

 перетворенняЄС уресурсозберегаючу«зелену» та 

конкурентнунизьковуглецевуекономіку;  

 захистгромадянЄС відекологічного впливудля здоров'я і благополуччя;  

 максимізаціяперевагекологічногоправаЄС; 

 поліпшеннядоказової базиекологічної політики; 
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 забезпеченняінвестиційвекологічну такліматичнуполітику ідосягнення 

відповідногообсягуінвестицій; 

 досягненняекологічноїінтеграції таузгодженостіполітики; 

 підвищеннястійкостімістЄС; 

 підвищення ефективностідіяльностіЄСщодо 

реагуваннянарегіональнітаглобальніекологічні такліматичнівиклики. 

Реалізація цієїпрограми базуєтьсянапопереджуючихзаходах, 

відрахування збитків довкіллюза принципом «забруднювач платить». 

Екологічна політика таперспективисталогорозвитку багато в чомузалежать 

віднормативно-правової бази держави.  

Сталий розвиток в Угоді про асоціацію з ЄС.Угода про асоціацію 

міжУкраїноюта ЄвропейськимСоюзом підписана 27 червня 2014о підписано, 

в зв'язку з цим, ми проаналізувалиактуальний текстУгодипро асоціацію 

міжУкраїною, з одного бокута ЄвропейськимСоюзомта державами-членами, 

з іншого боку васпектісталого розвиткута екологічної безпеки
5
. 

Питанням сталого розвитку та торгівлі присвячена окрема главаза№13. 

Стаття289цьогодокументаконстатує, щоСторонипідтверджують свою 

прихильністьщодосприяння розвитку міжнародної торгівлітакимчином, щоб 

сприяти досягненнюцілі сталогорозвитку та забезпеченнятого, щобця 

метабула інтегрованаівідображаласянакожному рівніїхніх 

торговельнихвідносин. З цією метоюСторонивизнають важливістьповною 

міроювзяти доуваги економічні, соціальні та екологічніінтереси не 

тількисвого населення, а ймайбутніхпоколінь ігарантують, що економічний 

розвиток, екологічна тасоціальнаполітикибудутьпідтримуватисяспільно.  

В Угоді
6
чіткосказано, що ідеологічноюосновоюспівпраці єУкраїната ЄС 

єконцепція сталого розвиткунапринципах економічноїефективності, 

соціальної стабільностіта екологічної безпеки.Реальнапрактикадоводить, що 

дореальної реалізаціїстратегії сталого розвиткусправа дійшлатільки в 

декількохкраїнахвисокимвпливом місцевихгромад ітрадиціямисоціальної 

політикиякШвейцарія, Норвегіяі Швеція.Для 

впровадженнявпрактикуконцепції сталогорозвитку 

необхідносформуватиреалістичнийінституційниймеханізмі 

поступововпроваджувати більшефективні механізмимодернізації економіки, 

більш чистихтехнологій таекоідустрії, створення робочихмісць. 

                                                           
5Інтеграція сталого розвитку в політкику ЄС. www.eur-lex.europe.eu 

 
6Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535 

 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535
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Стаття №292присвяченабагатосторонньої угодиз 

охоронинавколишнього 

середовища.Зокремавизнаєтьсяважливістьміжнародногоекологічного 

управління таугод, як адекватна відповідьміжнародної спільнотинаглобальні 

тарегіональніекологічніпроблеми.Сторонитак самопідтверджуютьсвоє 

зобов'язаннящодо ефективноїімплементації 

всвоїхзаконахіпрактикахбагатосторонніхугод з охоронинавколишнього 

природногосередовища, учасникамияких вони є. 

НіщовУгоді необмежуєправСторін вживатиізберігати заходиз 

імплементаціїбагатосторонніхугод з охоронинавколишнього 

природногосередовища, учасникамияких вони є.Такі заходине 

застосовуютьсятаким чином, який міг бистати засобомдовільноїабо 

невиправданоїдискримінаціїміжСторонамиабоприхованогообмеження 

торгівлі.  

Сторони гарантують, щоїх екологічнаполітика 

будеґрунтуватисянапринципіобережності іпринципах, 

якізобов'язуютьзастосуванняпревентивних заходів, відшкодування 

впріоритетномупорядку шкоди, заподіяної навколишньомусередовищі, та 

сплату штрафузабруднювачемнавколишнього середовища. 

Сторониспівпрацюютьз метою сприянняобґрунтованогоі раціонального 

використання природнихресурсіввідповідно до цілейсталого розвитку, з 

метою зміцненнязв'язків у сферіторговельних іекологічнихполітик 

іпрактикиСторін. 

Аналіз положеньцієї статтісвідчить про 

необхідністьімплементаціяєвропейських екологічнихнормативів. 

Введенняєвропейських екологічнихстандартів можепризвести до 

закриттярядуресурсоємнихпідприємствз великим обсягомвикидіві відходів.У 

зв'язку зцим необхідноорганізуватисистемуперерозподілу бюджетнихдотацій 

зресусрсо-і енерговитратних«брудних» технологій на більшчисті іресурсо-та 

енергоефективні.  

«Торгівляна користьсталого розвитку»- це 

змістСтаття293котораясвідчить про те, щоторгівля повиннасприяти сталому 

розвиткув усіх йоговимірах.Сторони визнаютьблаготворнийвплив 

основнихтрудовихстандартів ігідної праціна економічну ефективність, 

інноваціїі продуктивність, івони відзначаютьцінностібільшої 

узгодженостіміж торговимиполітиками, з одного боку, і зайнятістюі 

соціальнимиполітиками, з іншого. Сторонибудуть докладати зусильдля 
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сприяннята заохоченняторгівліі прямихіноземних 

інвестиційвекологічночисті товари, послуги та технології, використання 

джерелвідновлюваної енергії таенергозберігаючих продуктіві послуг, 

атакожекологічне маркуваннятоварів, у томучислішляхом 

усуненняпов'язанихнетарифнихбар'єрів.  

Сторонибудуть докладати зусильдля спрощенняторгівлітоварамиз 

метоюсприяння сталому розвитку, зокрематовари, які єпредметом«чесноїта 

етичноїторгівлі», атакожті, які пов'язані 

зпринципамикорпоративноїсоціальної відповідальностіта підзвітності. 

Такимчином, постулюєтьсяідеологічнийконцептпро те, щоторгівля 

повиннасприяти сталому розвитку.  

Моніторингвпливунастійкий розвитокрозглядаєтьсяу Статті298. 

Сторонизобов'язуються здійснювати моніторинг, контролювати іоцінювати 

впливімплементаціїцього розділуна сталий розвитокза 

індикаторамивпливуторгівліна сталий розвитокз необхіднимінформуванням.  

Стаття299визначаєрольінститутів громадянського суспільствау сталому 

розвитку. КожнаСторонавизначає іскликаєнову 

абоіснуючуконсультативногогрупузі сталого розвиткуз метою 

наданнярекомендацій щодоімплементаціїцієї глави, якаскладається 

знезалежнихпредставницькихгромадських організацій, де 

об'єктивнопредставлені організаціїроботодавцівіпрацівників, 

неурядовіорганізації та іншізацікавлені сторони. 

ЧлениКонсультативної групикожної із 

СторінзустрічаютьсянавідкритомуФорумігромадянського 

суспільствадляпідтримки діалогу, який охоплюєаспекти сталого 

розвиткуторговельних відносин міжСторонами.Форумгромадянського 

суспільствазустрічаєтьсяразна рік, а діалог, не 

повиненнегативновпливатинаобмін думками.  

Необхідно сформуватидорадчугрупуз питань сталого розвиткуз 

незалежнихпредставницькихгромадських організацій, де 

об'єктивнопредставлені організаціїроботодавцівіпрацівників, 

неурядовіорганізації та іншізацікавлені сторони. 

Інституційниймеханізм імеханізм моніторингуописанийу 

Статті300включає формуванняПідкомітетуз торгівлі тасталого розвитку, 

який єпідзвітнимКомітетуАсоціації. Підкомітетскладається звищих 

посадовихосіб у межахорганів управліннякожної Сторони 
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Співпрацяу сфері торгівліта сталого розвитку, колиСторони 

спільнорозробляютьпов'язані з торгівлеюаспекти трудовоїта екологічної 

політикидлядосягнення цілей цієї Угодирозглянутів Статті302.  

Екологічна складова Угоди про асоціацію з ЄС. 

ОкремаГлава6Угодипро асоціацію міжУкраїноюта 

ЄвропейськимСоюзомприсвячена питаннямнавколишнього середовища.Таку 

Статті360йдеться про те, щоСторонибудутьрозвивати ізміцнювати 

співробітництвоз питань охорони навколишньогоприродного середовища, і 

таким чином сприятиреалізації довгостроковихцілейсталого розвитку 

тазеленої економіки. Передбачається, що посиленняприродоохоронної 

діяльностіматиме позитивнінаслідкидлягромадян і підприємстввУкраїніта 

ЄС, зокрема, черезполіпшення системи охорони здоров'я, збереження 

природнихресурсів, підвищення економічної 

таприродоохоронноїефективності, інтеграції екологічноїполітикив інші 

сфериполітикидержави, атакож підвищення рівнявиробництвазавдяки 

сучасним технологіям. Співпрацябудездійснюватися з 

урахуваннямінтересівСторіннаоснові рівностіі взаємної вигоди, атакож 

беручидо увагивзаємозалежність, існуючуміжСторонамивгалузі охорони 

навколишньогоприродного середовища, та багатосторонніугоди в ційсфері. 

Співпрацябудематина меті збереження, захист, поліпшенняі 

відтворенняякості навколишньогосередовища, захистугромадського здоров'я, 

розсудливета раціональне використання природнихресурсів 

тазаохоченняміжнароднихдій, спрямованих на вирішеннярегіональнихі 

глобальнихпроблемнавколишньогосередовища, в такихсферах (Стаття 361):  

 зміниклімату; 

 екологічне управління, зокремаосвітня танавчальнапідготовка, 

доступдо інформаціїз питань навколишньогосередовищата процесу 

прийняттярішень; 

 якістьатмосферногоповітря; 

 якістьводита управління воднимиресурсами, включаючиморське 

середовище;  

 управліннявідходами таресурсами; 

 охоронаприроди, зокремазбереження та захистбіологічного 

таландшафтного різноманіття(екомережі);  

 промислове забрудненняіпромисловізагрози;  

 хімічні речовини;  
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 генетичномодифіковані організми, у тому числі всільському 

господарстві; 

 шумове забруднення;  

 цивільний захист, зокремастихійнілиха таантропогеннізагрози;  

 міськесередовище;  

 екологічні збори.  

Переліксферспівробітництва в галузі охоронинавколишнього 

природногосередовищаБезкоментарівВимагаєінституційногоаналізу та 

розробкисистеми заходів щодопоетапної реалізаціїСторони 

плануютьобмінюватисяінформацією та досвідом; здійснюватиспільну 

дослідницькудіяльністьі обмінюватисяекологічночистими технологіями; 

плануватиподолання наслідків стихійнихлих та іншихнадзвичайних 

ситуацій;здійснювати спільнудіяльністьнарегіональномута міжнародному 

рівні, в томучислі згідно збагатосторонніми угодамивгалузі охорони 

навколишньогоприродного середовища. Особливу увагу 

сторониприділятьпитанням, що маютьтранскордоннийхарактер. 

Важливим положенням, відбитиму Статті363є 

поступовенаближеннязаконодавстваУкраїнидо права іполітикамЄС у 

сферіохорони навколишньогоприродного середовища.  

Співпрацяу сфері цивільногозахисту 

здійснюєтьсяшляхомімплементаціїокремих угодвданій області, укладених 

міжСторонами згідно звідповіднимивладнимиповноваженнямиі 

компетенцієюЄСта його держав-членів і відповідно доправовими 

процедурамикожної із Сторін, спрямоване на:  

 сприяннявзаємодопомогиу випадках надзвичайнихситуацій;  

 цілодобовий обміннайважливішимиповідомленнями іоновленої 

інформаціїпро транскордоннінадзвичайнихситуаціях, зокремазапитита 

пропозиціїпро допомогу;  

 оцінки впливунаслідків надзвичайнихситуаційна довкілля; 

 залученняекспертівдо участів специфічнихтехнічних семінарахі 

симпозіумахз питань цивільного захисту;  

 залучення, вразі необхідності, спостерігачівприпроведенні 

окремихнавчаньі тренінгів, організованих Україніі/ абоЄС; 

 поглибленняіснуючогоспівробітництваз ефективного 

використаннянаявних потужностейзахисту.  

 відповідно до статтіСтаття365Угодипро асоціацію міжУкраїноюта 

ЄвропейськимСоюзомспівпраця будеохоплювати, серед іншого, такі цілі: 
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Розвитоквсеосяжноїстратегії вгалузі навколишньогосередовища, яка 

включатимезапланованіінституційніреформи (зпевними термінами) для 

забезпечення виконання та впровадженняприродоохоронного законодавства, 

розподіл повноваженьприродоохоронних органівнанаціональному, 

регіональному тамуніципальномурівнях;процедури прийняттярішень та 

їхвиконання; процедурисприяння інтеграціїприродоохоронної політикив інші 

сфериполітикидержави, визначення необхіднихлюдськихі фінансових 

ресурсів тамеханізмїх перегляду;розвитокгалузевихстратегійвгалузі 

поліпшення якостіповітря;якості водита управління воднимиресурсами, 

включаючиморське середовище, управління відходами таресурсами, захист 

природи, промислове забрудненняіпромисловіаварії, хімічніречовини, 

зокремачітковизначені строки таосновні етапиімплементації, 

адміністративнувідповідальність, атакож фінансовістратегії 

залученняінвестиційв інфраструктуру татехнології; розвитокта 

імплементаціяполітики з питаньзміни клімату. 

Екологічний моніторинг в системі адоптації до стандартів ЄС. 

Одним з складових впровадження екологічних стандартів Євросоюзу є 

моніторинг стану компонентів природного середовища, таких як ґрунту, 

повітря, вода. 

 Покращення якості повітря. Угода про асоціацію вимагає змінити метод 

замірювання і розширити перелік речовин, що потрапляють під моніторинг 

повітря, а  також модернізувати процес обробки та поширення зібраних 

даних. Найбільші забруднювачі повітря - це теплоенергетичні та 

металургійні підприємства. Нажаль, контроль за викидами не відбувається і 

відповідності до наявної нормативно правової бази в повному обсязі.  

Одним із найважливіших складових формування ефективної системи 

екологічного моніторингу є залучення даних дистанційного спостереження 

та геоінформаційне моделювання його результатів. 

На малих підприємствах таких як, наприклад, виробництво метало 

пластикових вікон із викидами небезпечних органічних сполук, таких як 

бензол, які мають вкладати серйозні кошти в модернізацію. Водночас вимоги 

закривати шкідливі підприємства в Угоді немає. 

Україна має імплементувати Директиву 2008/50 ЄС, якою 

встановлюються гранично допустимі концентрації (ГДК) у повітрі для 

діоксинів сірки, азоту, оксидів вуглецю, а також важких металів, свинцю, 

бензолу, озону та дрібнодисперсного пилу 2,5 та 10 мікрон. Україна також 
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перегляне класифікацію санітарно-захисних зон навколо небезпечних 

об’єктів та план дій в разі забруднення повітря у цих зонах. 

Система контролю якості повітря в Україні була розроблена і 

впроваджена більше півстоліття тому, більшість пунктів спостереження за 

станом атмосферного повітря були встановлені ще в 40-50-х роках. З того 

часу значно змінилася індустріальна забудова, створені нові 

міста,підприємства і мережа пунктів спостережень не відповідає сучасним 

точкам локалізації джерел забруднення.  

Багато забрудників взагалі не визначають, обмежуючись списком із 6-7 

пунктів, тому що немає відповідного обладнання або ж воно несправне. 

Таким чином, в Україні немає адекватної картини про стан повітря та його 

безпечність в населених зонах. В ЄС збір і обробку даних про стан повітря 

здійснюють приватні лабораторії, які зацікавлені в якісній роботі, оскільки 

таким чином можуть конкурувати за держзамовлення. В Україні – 

Гідрометцентр, який залежить від державного фінансування, а результати 

його роботи не впливають на отримання ним коштів. 

Бензол – леткий ароматичний вуглеводень, який використовується для 

синтезу органічних сполук та як розчинник. Україна вимірює, але не за 

стандартами ЄС. Входить до складу бензину, широко застосовується у 

виробництві. Токсичний для людини, канцероген, впливає на кровоносну 

систему, викликає анемії та лейкемії. За європейськими нормами, вміст 

бензолу в бензині має бути в 5 разів нижчим, ніж за українським стандартом. 

Але, як показують перевірки, навіть українські норми вмісту бензолу не 

виконуються. Вміст бензолу в атмосферному повітрі, за винятком робочих 

зон на виробництві, де застосовується ця речовина, взагалі не перевіряється.  

В Україні взагалі не вимірюється двігруп речовин: 

Дрібнодисперсний пил менше 10 мікрон не затримується в носоглотці й 

не виводиться з кашлем чи чханням, потрапляє глибоко в легені та бронхи. 

Може викликати рак легенів та інші захворювання органів дихання. Пил 

менше 2,5 мікрон може проникати з легень в кровоносну систему та 

внутрішні органи.  

Стійкі органічні забруднювачі: є найбільш токсичними та небезпечними 

для навколишнього середовища та здоров’я людей хімічними сполуками. 

Відповідно до вимог Угоди всі сміттєзвалища мають бути 

паспортизовані, для кожного такого об’єкту слід буде розробити план 

рекультивації, щоб нейтралізувати утворення токсинів і відновити родючість 
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ґрунтів, керуючись принципом «забруднювач платить», які мають бути 

поширені ті звалища. що існували на момент прийняття цих нормативних 

актів, а також стихійні звалища, ці вимоги поки не поширюються. Окрема 

програма потрібна щодо переробки сміття, яке переробляється на 65% у 

країнах ЄС.  

Важливим кроком адоптації є інтегральне управління ризиками 

промислового забруднення. Підприємства самі аналізують ризики своєї 

діяльності, обирають оптимальний спосіб зменшення шкідливого впливу на 

довкілля, розробляють і презентують план відповідним контролюючим 

органам, а держава лише слідкує за виконанням робіт. 

Очікувані витрати на імплементацію угоди в сфері екологічної 

безпеки. Відповідно до підписаної угоди 29 директив і регламентів 

регулюють сфери екологічної безпеки із термінами імплементації від 2 до 8 

років, серед яких директиви про всеохоплююче запобігання і контроль 

забруднень, про захоронення відходів, про якість води, про очистку міських 

стічних вод і деякі інші. Витрати на імплементацію розподіляються на 

витрати суспільного (бюджетного) та приватного секторів, що передбачають 

капітальні та експлуатаційні витрати а також адміністративно-управлінські.  

Зважаючи на відсутність точних оцінок можна орієнтуватися на витрати 

центральноєвропейських країн, що пройшли цей шлях і свідчать, що витрати 

мають складати близько Є 800-1000 на людину, що для України буде 

дорівнювати прилизно Є 38-45 млрд. З досвіду країн, які інтегрувалися до ЄС 

приблизно половину цієї суми вони отримували у вигляді грантів. Необхідно 

відзначити, що ці параметри були актуальні для Польщі та Чехії для часів 

розквіту ЄС до кризи 2008 року. Фактично ці витрати, орієнтуючись на 

динаміку країн другої третьої хвилі Румунія, Болгарія, Туреччина 

розподіляються на значно більш тривали термін 10-20 років.  

Зважаючи на те, що обсяги фінансування в Україні сфери охорони 

довкілля приблизно 2 млрд євро на рік його необхідно буде збільшити 

приблизно вдвічи. Насправді Україна розпочала процес гармонізації 

нормативно правових документів в 1994 р. з підписанням Угоди про 

партнерство та співробітництво. "Технічний регламент щодо вимог до 

автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив" вступає в 

дію з 24 липня 2014 р. (Постанова КМУ від 1 серпня 2013 р. № 927). Цим 

документом запроваджуються європейські екологічні норми бензин та 

дизельне пальне відповідно до Директиви 98/70/ЄС щодо. Перехід 

відбувається поступово і пальне класу Євро-3 використовується до 31 грудня 

2015 р., Євро-4 - до 31 грудня 2017 р., після чого діє тільки стандарт  Євро-5, 
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що за умов вироблення бензину в Україні потребуватиме  близько 3,0–3,5 

млрд євро в реконструкцію нафтопереробних заводів. 

Україна як член Європейського енергетичного співтовариства в рамках 

Другого енергопакету взяла на себе зобов'язання з приведення до 

європейських стандартів викидів теплоелектростанцій, і відповідні заходи 

ввійшли в Енергетичну стратегію на період до 2030 р., що потребує суттєвих 

інвестицій на встановлення систем пилогазоочистки на ТЕС. Крім того 

Україна впроваджує програми з екомоніторингу, поводження з відходами, 

регулювання промислових викидів тощо, витрати за якими плануються поки 

що поза Угодою про асоціацію з ЄС.  

Витрати в екологічній сфері можна це якість життя громадян та якість 

природних умов і ресурсів. середовища життєдіяльності громадян. 

Фінансовий аналіз планів імплементації пов'язаний із пошуком можливостей 

ліквідувати  gaps- розриви між обсягом доступних фінансових ресурсів та їх 

потребами. За наявності "фінансових розривів" вишукуються додаткові 

джерела коштів, зокрема допомога з фондів ЄС, гранти, кредити, додаткові 

муніципальні або державні субсидії. 

Угода про асоціацію передбачає, що Україна сама визначатиме час та 

тривалість проведення реформ для покращення екологічної ситуації. Не 

потрібно негайно вкладати величезні кошти у модернізацію підприємств або 

закривати заводи. Загалом процес приведення до екологічних норм ЄС 

складе від 3-7 до 10-12 років. 

Інституційні реформивимагають істотнихзміняк 

законодавчоїтакінормативноїбази тасистеми державного управління.Ми 

можемоконстатувати наявністьвУгодупро асоціацію міжУкраїноюта 

ЄвропейськимСоюзомдвох блоківпов'язанихіз забезпеченнямсталого 

розвиткута екологічної безпеки.В цілому, церамковийдокумент, 

якийстворюєумовадляадаптаціїєвропейськоїнормативно-правової бази до 

умовУкраїни. Створюютьсямеханізмидлякоординаціїзусиль івироблення 

спільнихрішеньу спірнихвипадках.В цілому можна 

говоритипросистематизуючуроль цьогодокумента, якийстворює основидля 

формуваннякомплексної державноїполітики у сферісталого розвитку та 

екологічної безпекивУкраїні. 

Таким чином Угода про асоціацію стимулює Україну до модернізації 

виробництва та покращання стану навколишнього природного середовища, 

за посильної підтримки з боку ЄС, яка може складати половину від 

необхідної суми інвестицій. 
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Висновки: 

Угода про асоціацію з ЄС забезпечує: 

 формування умов для створення інституційної бази розвитку, яка була 

зруйнована в 90-ті роки на принципово новому рівні та узгоджено із 

традиціями країн ЄС. 

 розвиток промисловості буде враховувати не тільки економічну 

доцільність, але й соціальні пріоритети та якість навколишнього природного 

середовища. 

 формування консультативних органів для підтримання сталого 

розвитку торгівлі із країнами ЄС. 

 вдосконалення системи стандартів та відродження системи 

моніторингу якості навколишнього природного середовища із застосуванням 

ГІС технологій та дистанційних методів спостережень. 

 впровадження екологічних вимог зумовлює необідність витратити 38-

45 млрд. Евро, що в свою чергу дозволить:  

- розвинути галузь екологічної інженерії в Україні, виготовлення, 

встановлення та обслуговування очисного обладнання; 

- отримати 19-23 млрд.Евро в якості безповоротної допомоги, які 

можуть бути освоєні значною мірою через українські підприємства; 

- покращити якість середовища існування в країні;  

- модернізувати виробництво; 

- сформувати нові напрямки експортного потенціалу.  

 


